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ગ્રામીણ ોકોની બદાતી ઉભોગવતૃ્તિ અને તેની સંોત્તિત ત્તિકાસ ઉર અસર 
(ખેડા જિલ્ાના રઢુ ગામને ધ્યાનમા ંરાખીને એક અભ્યાસ) 

 

ભતૂ્તમકા-  

આજની બૌતતકલાદી ઉબોગ વ્મલસ્થાનભાાં રોકોની જીલનળૈરી ફદરાતી જામ છે. રોકો ોતાની જરૂયીમાત 

વાંતોલા ભાટે સ્થાતનક લસ્તઓુની / વેલાઓની જગ્માએ ફશાયની લસ્તઓુ ય લધ ુઆધાયીત થતા જામ છે. 

તેઓભાાં સ્થાતનક ધોયણે સ્લાલરાંફનનુાં પ્રભાણ ઘટત ુાં જામ છે. તેના રીઘે સ્થાતનક અથથતાંત્ર ઉય તલયીત 

અવય થઇ યશી છે. રોકોની  ઉબોગ પ્રવતૃિ અથથતાંત્રની સદૃુઢતા વાથે વીધી યીતે વાંકામેરી શોમ છે. જો 

રોકો ોતાની જરૂયીમાતો વાંતોલા ભાટે સ્થાતનક લસ્તઓુ અને વેલાઓનો ઉમોગ કયળે તે પ્રભાણભાાં ગાભની 

મડૂી ગાભભાાં યશળેે. જેભ ખેતયન ુાણી ખેતયભાાં  યશલેાથી  જભીનની પદ્રૃતા વચલામ છે. તેભજ ગાભની 

મડૂી ગાભભાાં યશલેાથી ગાભ રોકોની આજીલીકા અને જીલનધોયણ ટકી યશ ે છે. સ્થાતનક લસ્તઓુનો ઉબોગ 

ઓછો થલાથી વભમ જતા સ્થાતનક હુન્નયો, કાયીગયો અને ફનાલટો લપુ્ત થલાના આયે આલી જામ છે. જે 
રાાંફાગાે ગાભના સ્લાલરાંફનને ભાઠી અવય કયે છે. ગાભ ખયા અથથભાાં “શ્રી” તલશીન અથલા યચનાત્ભક 

ઉત્ાદક્તા તલશીન થતા જામ છે. ભાનલીમ વાંસ્કૃતતભાાં ઉચ્ચલગથને અંનવુયલાની પ્રથા જોલા ભે છે અને તેની 

અવય ફીજા રોકોની ઉબોગવતૃિ અને વ્મલસ્થા ય થામ છે. અમકુ વભમે વાભાજીક જોગલાઇઓના રીધે 

સ્સ્થતત ન શોલા છતાાં રોકો વભાજભાાં પ્રચલરત વ્મલશારુ મજૂફ ઉબોગ ેટનથ અનાલે છે. અને અમકુ વભમે 

ફીજા રોકો શ્રીભાંતોની શયોભાાં આલલા ભાટે ોતાની વાંોતત ઉબોગ વતૃિને છોડી એ રોકોની બૌતતકલાદી 

ઉબોગ પ્રણારીને અનાલલાનો પ્રમાવ કયે છે. આ ટે્રન્ડ યલુા ેઢીભાાં લધાયે જોલા ભે છે. લારીઓ જાણી 

જોઇને રાગણીલળ થઇને અને અન્મ ભજબયૂીઓ વાથે અનકુૂ ન થામ તેલી ઉબોગ વતૃિ અનવુયે છે. એની 

આતથિક અવય વ્મસ્ક્તગત યીતે કુુુંાંફના અન્મ વ્મોના િશતો તેભજ કુુુંાંફની અન્મ ામાની જરૂયીમાતો ઉય 

થતી જ શોમ છે. 

ભાનલ જીલનના અસ્સ્તત્લને ટકાલી યાખલા ભાટે વાંોતત ઉબોગવતૃિની જરૂયીમાત છે. જેના થકી 

વલથનો અસ્સ્તત્લ ટકી યશલે ુાં છે. સ્થાનીક અથથવ્મલસ્થાઓનુાં તન ન થામ તે ભાટે આણા ઉબોગ વ્મલશાયભાાં 

તલલેક અને વાંલેદનાઓ વાથે જોલા જરૂયી છે. લતથભાન ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં રોકોને જરૂયીમાતોનો 
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પ્રાથતભકતાક્રભ ણ ફદરામો છે. એટરે ામાની જરૂયીમાતો ભાટેના ખચથનુાં ફજેટ પ્રભાણભાાં ધટ્ુાં છે. અને 

ઓછી જરૂયીમાતલાી ભોજ-ળોખની ઉબોગ વ્મલસ્થાઓભાાં ખચથનુાં પ્રભાણ ધણ ુલધ્ય ુછે. જે વાંોતત જીલન 

પ્રણારી ભાટે મોગ્મ દેખાત ુનથી.  શારની ફજાય વ્મલસ્થાભાાં ખયીદી અંગેના તનણથમો કોણ રે છે તનેા ઉય 

ણ ઉબોગની તયાશ તનબથય કયે છે. એના અનવુાંધાને ખયીદ તનણથમ વ્મલસ્થાભાાં ઉડાણ લૂથક વભજલાની 

જરૂય ડળ.ે 

ગાાંધીજી જીલનભાાં વાદાઇ અને ઐચ્ચ્છક ગયીફાઇનો આગ્રશ યાખતા એનો અથથ એ નથી કે ભાણવને જીલનને 

જરૂયી વગલડો ન ભલી જોઇએ. તેભણે કહ્ુાં કે દયેક ભાણવને ઉયકુ્ત આશાય, આલશ્મક લસ્ત્ર અને આશ્રમ 

ભલાાં જોઇએ. તેઓ ભાનતા કે દયેક જીલાંત પ્રાણીને આજીતલકાનો અતધકાય છે. તેભણે એક જગ્માએ કહ્ુાં છે. 

િશિંદની ફરકે આખા જગતની આતથિક યચના એલી શોલી જોઇએ કે જેથી કોઇને ણ અન્ન લસ્ત્રનો અબાલ લેઠલો 

ન ડે. એટરે કે ફધાને ોતાના તનબાલ યુતો ઉદ્યભ ભી યશ ેઅને આલી સ્સ્થતત આખા જગતને ભાટે આણે 

ઇચ્છતા શોઇએ તો અન્ન લસ્ત્રાિદ ેદા કયલાના વાધનો દયેક ભાણવની ોતાની ાવે યશલેા જોઇએ. એકને 

બોગે ફીજા વ્મસ્ક્તએ ઘન વાંતત ભેલલાનો રોબ મઘુર યાખલો ન જોઇએ. જેભ શલા અને ાણી ઉય વૌન ે

વભાન શક છે અથલા શોલો જોઇએ તેલી જ યીતે અન્ન લસ્ત્ર અને આજીતલકાનુાં શોવુાં જોઇએ. તેનો ઇજાયો કોઇ 

એક દેળ, પ્રજા અથલા ેઢીની ાવે શોમ એ ન્મામ નશીં, અન્મામ છે. ગાાંધીજીની વાંોતત તલકાવની 
તલચાયવયણીભાાં ગામ ભાનલકેન્રી, ળોણમકુ્ત અને તલકેન્દ્ન્રત અથથવ્મલસ્થા આધાિયત સ્લતાંત્ર એકભ છે તેભાાં 

દયેક વ્મસ્ક્તને આજીતલકા ભાટેની જોગલાઇ શોમ છે જે યસ્ય એક-ફીજાના સ્લૈચ્ચ્છક ણ વભજણલૂથકના 

વશકાય ઉય નબતો શોમ. અન્નલસ્ત્ર અને ફીજી ામાની જરૂિયમાતોની ફાફતભાાં તે આત્ભતનબથય થલા 

પ્રમત્નળીર શોમ. યચનાત્ભક વભાજ તનભાથણની િદળાભાાં તેઓ એવુાં ભાનતા શતા કે લસ્ત્ર, અનાજ લગેયે ામાની 

આલશ્મકતાઓને ગાભડાના રોકો ોતાને ત્માાં જ ેદા કયી રે આને જ સ્લાલરાંફન કશલેામ છે. જે લસ્ત ુાંઓ 

ગાભડાના રોકો ેદા ન કયી ળકે એના ફદરાભાાં આલા ભાટે ગાભડાના રોકોની આલશ્મકતાથી લધાયે ેદા 

કયવુાં ડે. આદળથ સ્સ્થતત તો એ જકે  દયેક કુુુંાંફ જેભ ોતાની જભીન ખેડી, અન્ન ઉજાલી ોતાની ઘાંટી ઉય 

તેને દી ોતે જ તેના યોટરા ઘડી રે. તેભ ોતાની ભાટે રૂ ઉગાડી ોતે તે કોતે અને ોતે જતે સતૂયને લણી 

કડુાં  ણ તૈમાય કયી રે. આથી ગાભડાના રોકો ોતાની જાતે જ ફધી જ લસ્ત ુાંઓ ઉત્ાદીત કયી ગાભડાભાાં 

ફધાને ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયલી જોઈએ જેથી  ગાભડાના રોકો સ્લાલરાંફી ફની ળકે. જેભ ખેતયનુાં ાણી 

ખેતયભાાં યશલેાથી ખેતયની જભીન લધ ુપર ફને તેભ ગાભની મડુી ગાભભાાં યશલેાથી ગાભડાનો જોઈએ તેલો 

તલકાવ વાધી ળકામ છે. 

સશંોધન સમસયાાઃ ગ્રામીણ ત્તિસતારમા ંબદાતી ઉભોગવતૃ્તિ- 
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ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં ઉબોગ સ્સ્થતતભાાં પેયપાય જોલા ભે છે. ગાભડાનાાં રોકો વલાયથી રઇને વાાંજ સધુીભાાં 

ઘણી લસ્તઓુ લયાળ કયે છે. જે ગાભડાનાાં રોકોભાાં ઘણાાં િયલતથનો આવ્મા છે. ગાભડાભાાં રોકો આયોગ્મન ે

વાચલે અને તેભને ોામ તેલી લસ્તઓુનો ઉબોગ કયતાાં શતાાં યાંત ુાં અત્માયનાાં વભમભાાં તેઓ ળશયેની 

બૌતતકલાદી જીલનળૈરી તયપ લલા રાગ્મા છે.. એનાથી ગાભડાભાથી ભી આલતી લસ્તઓુ ઉમોગ ઘટાલા 

રાગ્મા છે.  

ગાભડાના રોકો વલાયે ઊઠે ત્માયથી તેભની પ્રથભ જરૂયીમાત એ દાાંતણ શતી જેન ુસ્થાન ુંથૂેસ્ટ અને 

ુંથૂબ્રળે રઇ રીધુાં છે. જેનાથી ાણીનો ફગાડ લધ ુપ્રભાણ થામ છે. દાાંતણ ગાાંભડાભાાં વયતાથી ભી આલતા 

શતા અને તેની ાછ કોઇ ણ પ્રકાયનો ખચથ થતો ન શતો તેની જગ્માએ ુંથૂેસ્ટ ભોઘી શોમ છે જેભાાં અરગ-

અરગ પ્રકાયની ેસ્ટો આલલાથી તે લધ ુ ને લધ ુભોઘી ફનતી જામ છે. તેજ યીતે ુંથૂબ્રળભાાં ણ અરગ-

અરગ પ્રકાયના અને તે ણ ભોઘાાં ડે તેભ શોમ છે. દાાંતણ એ યોજે યોજ ભી યશતેા શતા. તેની ાછ કોઇ 

ખચથ થતો ન શતો યાંત ુતેની વાભે ુંથૂબ્રળ એ ભાાંડ એક ભશીના સધુી લાયી ળકામ છે. ધીભે-ધીભે તે તટુલા 

રાગે છે. અન ેત્માય ફાદ તે નવુાં ખયીદવ ુડે છે. તેભાાં ગાભડાની ગયીફ પ્રજાને તે ોામ તેભ નથી. ત્માય 
ફાદ વલાયે ગાભડાના રોકો ચા-દૂધ ીતા શતાાં જેન ુસ્થાને અત્માયે ચા-દૂધ તો છે જ તે ઉયાાંત કોપી તેભજ 

અન્મ ીણાઓએ રીધ ુ છે શરેા ચા વાથે રોકો નાસ્તભાાં યાત્રીનો સકુો યોટરો રેતા શતાાં તેની જગમાએ 

અત્માયે નાસ્તાભાાં કોઇ ફીસ્કીટ, બે્રડ, ાઉ, ચલાણુાં જેલી અન્મ લસ્તઓુએ રીધુાં છે. જે સ્લાસ્્મ ભાટે શાનીકાયક 

ગણી ળકામ. તેભજ ગાભડાના રોકોને તે આતથિક યીતે ોામ તેભ નથી. 

ભાિશતીવાંચાયના વાધનો તયીકે રોકો તાય-ટારનો ઉમોગ કયતાાં શતા. જેનુાં સ્થાન અત્માયે ઇરેટ્રોનીક 

વાધનોએ રીધેલુાં છે. તેભા ખચો ફેપાભ થામ છે અને િદલવે િદલવે તેભાાં લધાયો જ થતા જામ છે. આલા લફન 

જરૂયી ભાશતી વાંચાય વાથે રોકો લચ્ચે પ્રત્મક્ષ વાંલાદ ઓછો થઇ યશો છે. વ્મલવામ અથે કે અન્મ કાયણોવય 

ફશાય ગાભ કે ફીજી જગ્માએ જલાન ુશોમ તો શરેા ચારીને  અથલા તો વાઇકર દ્વાયા શોંચી જતા શતા. 

તેભા કોઇ પ્રકયનો ખચથ ન શતો થતો યાંત ુવભમ ફદરાતા રોકો ભોટયવાઇકર અને કાયના ઉમોગ કયલા 

તયપ લળ્મા છે જેભા ેટ્રોર ખચથ અને અન્મ વભાયકાભનો ખચથ લધતો જામ છે જે ગાભડાના રોકો ભાટે ખફુ જ 

ભોંઘ ુને ોવામ તેભ નથી. તેભજ ગાભડાભા કોઇ કયીગય કે ેટ્રોર ાં ન શોલાથી તેભણે ળશયેભા જવ ુડે છે. 

તેભા ણ ખચથ લધી જામ છે જે ગાભડાના રોકો ભાટે ખફુ જ ખચાથ વાલફત થામ છે.  

ખોયાકભાાં ગાભડા રોકો વાદુ બોજન જભતા શતા. જે અત્માયના વભમ પ્રભાણે ળશયેની બૌતતકલાદી 

ધ્ધતતન ુ અનકુયણ કયતા રોકો ળશયેના પાસ્ટફુડ તયપ લી ગમા છે. જેનાથી આયોગ્મ ણ ફગડલાની 

વાંબાલના યશરેી છે. તેભજ ગાભડાભા વાદુ બોજન તૈમાય કયલા ભાટેની ફધી જ લસ્તઓ ોતાની જાતે 

ખેતયભાથી ઉત્ાિદત કયી રેતા શતા. જે ગાભડાભા ઉત્ાિદત થઇને ગાભડા તે લસ્તઓુ યશતેી શતી. જેનોથી તે 

ખફુજ  વાયી અને વસ્તી લસ્ત ુભતી શતી. જેની જગ્માએ ળશયેની પાસ્ટફુડભા કેલી લસ્તઓુ લયાતી શોમ 
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તેની ણ જાણ શોતી નથી તેભજ તે ખફૂ જ ભોંઘી ડે તેભ શતી. જે ગાભડાની ગયીફ પ્રજાને ોામ તેભ 

શોતી જ નથી. 

ખેતી ઉત્ાદનના ક્ષેતે્ર ણ ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં ઘણા પેયપાય જોલા ભે છે. ખેડતૂો શરેા ઓગેનીક 

એટરે કે લફન યાવામલણક ખાતય તેભજ દલાઓ વીલામની ખેતીકયતા શતા. શરેા ખેતય ખેડલા ભાટે ફદનો 

ઉમોગ કયતા શતા તેના સ્થાને ટે્રક્ટય તેભજ અન્મ વાધનો એ ખેતીભા સ્થાન રીધ ુ છે. તેનાથી ખેતયની 

પદ્રુતા અને જોઇ તેટલ ુ ઉત્ાદન ભેલી ળકતા નથી. તેભજ દલા અને યાવામલણક ખાતયો દ્વાયા યુત ુાં 

ોણ ભત ુનથી અને ખાતયોનો ફેપાભ ઉમોગ કયતા થામ છે.તેનાથી જ લે પામદો તો ભી જ યશ ેછે. 

યાંત ુ તેના કાયણે ખેતયની જભીનની પદ્રુતા અને આયષુ્મભાાં ઘટાડો થતો જામ છે ખેડતૂન ુભોટાભાાં ભોુુંાં 

નકુળાન એજ છે. જો જભીન જ વાયી નશી યશ ેતો ખેડતૂ ખેતી ળેભાાં કયળે. ખેડતૂ ખેતી નશી કયે તો અનાજ 

ક્ાાંથી ભળે. જો અનાજ જ નશી ભે તો રોકો બોજનભાાં શુાં રેળે. તેનાથી ગાભડાના ફધા જ રોકોને નકુળાન 

થઇ ળકે છે. તેથી આ પ્રકાયની ખેતી ધ્ધતત ગાભડાનાાં રોકોને યલડે તેભ નથી.  

ગાભડાના રોકોભાાં જેભ -જેભ ઉંભયનો લધાયો થતો જામ છે તેભ - તેભ રોકોના ઉબોગ અંગનેાાં 

લરણો ણ ફદરાતા જામ છે. ગાભડાનાાં ફાકો શરેા ભાટીના યભકડા તેભજ અન્મ લસ્તઓુ દ્વાયા યભતો 

યભતા શતાાં. જેનાાં સ્થાને અત્માયે ઇરેક્ટ્રીક યભકડા અને અન્મ વાધનો દ્વાયા યભતો યભે છે. યલુાનોભાાં શરેા 

વાદગી બમાથ લસ્ત્રો શયેતા શતા તેની જગ્માએ અત્માયે ળશયેી તલસ્તાયનુાં અનકુયણ કયલાથી પેળન અને વ્મવન 

તયપ લધ ુજોલા ભે છે. જેભાાં જીન્વ, ટી-ળટથ એભાાં ણ કોઇ પ્રચલરત બ્રાન્ડલાા કડા જ શયેલાન ુવાંદ 

કયે છે. જે કડા ાછ ખફુ જ નિશલત ્ખચથ થતો શતો તેની જગ્માએ અત્માયે ભોટા બાગની મડૂી સ્ટાઇરીળ 

કડા ાછ જ લયાલા રાગી છે. તેભજ અમકુ પેળન તો વાાંસ્કૃતતક લાયવાને શાની શોચાડે તેલા પ્રકાયની 

ણ શોમ છે. જે ગાભડાની પ્રજાને ભાટે મોગ્મ નથી. 

ગાભડાભાાં તળક્ષણન ુપ્રભાણ લધલા રાગ્ય ુછે. તેભાાં જેભ -જેભ લધાયો થતો જામ છે તેભ -તેભ ગ્રાભીણ 

રોકોની ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં ણ ફદરાલ જોલા ભતો જામ છે.ગાભડાના કોઇ કુુુંાંફનો વ્મસ્ક્ત તળક્ષણ 

ભેલલા ભાટે ળશયેભા જામ, તળક્ષણ ભેવ્મા છી ગાભડાભાાં આલે તો તે તલતલધ પ્રકાયની લસ્તઓુ લાયલાભાાં 

ફદરાલ જોલા ભતા શોમ છે. ગાભડાના રોકો તળક્ષણભાાં લધાયો થલાથી રોકોની ભનોવતૃિભાાં ણ પેયપાય 

આલે છે. જેથી વાયી અને આકથક લસ્તઓુ ખયીદલા ઇચ્છે છે. તેથી તેઓના લતથનભાાં પેયપાય જોલા ભે છે. 

ગાભડાના ભોટા બાગના રોકો ગાભની ફશાય ળશયેભાાં વ્મલવામ કે નોકયી કયે છે. તેઓ ઘયલયાળની 

ભોટાબાગની લસ્તઓુ ળશયેભાાંથી જ ખયીદે છે. ળશયેભાાં નોકયી કે જોફ શોલાથી ત્માનાાં નજીકનાાં ફજાયભાાંથી એક 

વાથે ફધી જ લસ્તઓુની ખયીદી કયી રે છે. ગાભડાભાાં શરેા ફધા જ કુુુંાંફભાાં ખયીદી વ્મલસ્થાનો તનણથમ 

ઘયના લડા જ કયતાાં શતા જેભાાં જે લસ્ત ુખયીદલાનુાં કશ ે તે જ લસ્ત ુખયીદલી ડતી શતી. જ્માયે અત્માયના 

વભમભાાં ભોટા બાગના કુુુંાંફભાાં યલુાનો જ ખયીદ વ્મલસ્થાનો તનણથમ કયતાાં જોલા ભે છે. ગાભડાભાાં આલી 
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વ્મલસ્થા ઉબી થલાના કયણે તેઓનાાં ખચથનુાં પ્રભાણ લઘયુાં છે. આથી ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં ફદરાલ જોલા ભે 

છે.  

ગાભડાનાાં રોકોની આતથિક સ્સ્થતત ન શોલા છતાાં તલતલધ લસ્તઓુનો ઉબોગ કયતાાં શોમ છે. ત ે

જરૂયીમાત યૂી કયલા ભાટે ભોટા બાગના રોકોને દેવ ુકયવુાં ડત ુશોમ છે. કુુુંાંફના મખુ્મ વ્મસ્ક્ત ની આલક 

એટરી ફધી વાયી ન શોમ કે તેઓ ઘયના વ્મસ્ક્તઓના જરૂયીમાતો યૂી કયી ળકે તેભ ન શોમ છતાાં ણ તે 

ોતે ોતાની જરૂયીમાત ય કા મકુળે કે છી ોતાની જરૂયીમાત ય કયકવય કયળે છતાાં તેભ ન થામ તો 

ોતે દેવુાં કયીને ણ કુુુંાંફના અન્મ વ્મોની જરૂયીમાત યૂી કયતાાં શોમ છે. દેવુાં કયે તો તે નાણાાં ક્ાાંથી 

ભેલળે ? તે પ્રશ્ર્ન ઉબો થામ છે. કુુુંાંફના મખુ્મ વ્મસ્ક્ત ોતાના કુુુંાંફના વ્મોની જરૂયીમાત યૂી કયલા ભાટે 

ગાભનાાં કોઇ વાહકૂાય, ઢેી, કે નાણાાં ધીયનાય ાવેથી નાણાાં ઉછીના (વ્માજે) ભેલે છે. તેની ાછ રગબગ 

૩ થી ૫ ટકા જેટલ ુ વ્માજ ચકુલવુાં ડત ુાં શોમ છે. અથલા તો ઘયની કોઇ લસ્ત ુગીયલે મકુીને નાણાાં પ્રાપ્ત 

કયતા શોમ છે. તેભાાં કોઇ લાય અમકુ રોકો નાણાાં ાછા ન આી ળકે તેભ શોમ તો જે લસ્ત ુગીયલે મકુી શોમ તે 

લસ્ત ુગભુાલલી ડતી શોમ છે. આ યીતે તલતલધ પ્રકાયે ગાભડાના રોકોનુાં ળોણ થતુાં જોલા ભે છે. જેનાથી 

ગાભડાનાાં ગયીફ રોકોનો તલકાવ થઇ ળકતો નથી. 

ગાાંધીજી દ્વાયા જણાલેર સ્લદેળીનો અથથતાંત્ર અને ભમાથિદત જરૂયીમાતોનો ભાંત્ર વાંમ્ોતત ઉબોગ 

વ્મલસ્થાની ળોધની િદળાભાાં પ્રાવાંગીક ફની જામ છે. તેને ધ્માનભાાં રઇ ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં લતથભાન ઉબોગ 

વ્મલશાયો અને તેની અવયોનુાં તલશ્ર્રેણ કયલાની જરૂિયમાત ઊબી થામ છે. કે આ વ્મલસ્થાઓ વાાંચા ગ્રાભ 

સ્લયાજની કેટરી નજીક છે? અને વાચુાં ગ્રાભ “સયુાજ” રાલલા ભાટે કમા ગરા રેલા મોગ્મ ફનળે? તે આ 

વાંળોધન દ્વાયા ળોધલાનો નાના ામે એક પ્રમાવ છે.    
 અભ્યાસના હતેઓુ-  
1. ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં ઉબોગના કે્ષતે્ર સ્થાતનક ઉત્ાદકોની સ્સ્થતત શુાં છે તેના ભાટે કમા િયફો 

જલાફદાય છે, તે જાણવુાં. 
2. કુુુંાંફભાાં ઉબોગ વ્મલસ્થા અંગેના તનણથમો કોણ રે છે અને તેની અવય વાંમ્ોતત તલકાવની રન્દ્ષ્ટએ શુાં 

થામ છે, તેન ુતલશ્ર્રેણ કયવુાં. 
3. ઉબોગ અંગેના તનણથમોના કાયણે ઉત્ાદક યચનાત્ભકતા ઉય શુાં અવય થઇ છે, તે જાણવુાં. 
4. આજનો યલુાન ઉબોક્તા ગાભભાાં ફનેરી અથલા ગાભભાાં ભતી લસ્તઓુનો ઉબોગ કયલાનુાં વાંદ 

કયે છે કે નિશ, તે જાણવુાં. 
5. રોકોની ઉબોગ પ્રાથતભકતાઓભાાં શુાં પેયપાય થમા છે અને તેની શુાં અવય થામ છે, તે અંગે કામથકાયણ 

તલશ્ર્રેણ કયવુાં. 

ઉકલ્નાઓ-  
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1. ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં રોકોની ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં સ્થાતનક ઉત્ાદનનુાં પ્રભાણ ઘટત ુાં જામ છે. તેનાથી 
અથથવ્મલસ્થા ખોયલાઇ યશી છે. 

2. ગ્રાભીણ તલસ્તાયના રોકો ણ ળશયેી બૌતતકલાદી વમદૃ્ધિ તયપ આકથલાના ળરૂ થમા છે. જેથી ઉબોગ 
વ્મલસ્થા ફદરાઇ યશી છે. 

3. જ્ઞાતત, આતથિક સ્સ્થતત, ળૈક્ષલણક સ્તય, ઉંભય, તેભજ વાભાજીક સ્તય લગેયે ઘટકોના આધાયે ઉબોગ 
વ્મલસ્થાભાાં  પેયપાય થામ છે. 

4. યલુા ેઢીનો ઉબોગ અંગેના લરણ ફદરાતા રાાંફાગાાના ગ્રાભીણ અથથવ્મલસ્થા ઉય ભાાંઠી અવય 
થામ છે. 

5. રોકો ગાભભાાં ફનેરી અથલા ગાભભાાં ભતી લસ્તઓુ ખયીદલાનો તનણથમ ના છૂટકે જ કયે છે. 
6. ગ્રાભીણ ફજાયભાાં રોકોની જરૂયીમાતોની પ્રાથતભક્તાઓભાાં ખાવા પેયપાયો થમા છે. તે રોકો શલે ામાની 

જરૂયીમાતોની ઉય લધ ુખચથ થમો છે. 

કે્ષત્ર સદંગી અને કે્ષત્ર રરચય- 

વાંળોધન ભાટે  ખેડા જજલ્રા અને તાલકુાનુાં યઢુ ગાભ વાંદ કયેર છે. ખેડા તાલકુો એ  ભાતય અને ભશભેદાલાદ 

તાલકુાભાાંથી છુટા ાડી કુર ૩૯ ગાભોનો નલીન તાલકુો ફનાલેર છે. આ તાલકુાભાાં આલેર લાત્રક , ળેઢી , 

ખાયીકટ, વાફયભતી અને ભેશ્વો આભ ાાંચ નદીઓ આલેરી છે.  લાત્રક, ળેઢી નદીનો વાંગભ ખડેા આગ થામ 

છે. એક દાંતકથા મજુફ આ ગાભ રૂડી યફાયણે લવાવ્યુાં શોલાનુાં ભાનલાભાાં આલે છે. તેભજ તેના નાભ યથી યઢુ 

નાભ ઉતયી આવ્યુાં છે. આ ગાભ ગજુયાતના મકુવેલક અને સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની એલા જુમ યતલળાંકય ભશાયાજની 

આ જન્ભભતુભ છે. અિશિં કુર ગાભ – ૩૯, ગ્રાભ ાંચામતો-૩૭, નગયાલરકા–૧ છે. ગાભભાાં 1 ફારભાંિદય, 9 

આંગણલાડી કેન્રો, 5 ફેંકો, 1 દુધ ભાંડી, 1 વેલા વશકાયી ભાંડી અને 1 પ્રાથતભક આયોગ્મ કેન્ર છે. ગાભ ૨૪ 

કરાક તલજી ની સતુલધા છે. કાભનાથ ભશાદેલ, વાંતયાભ ભાંિદય, સ્લાતભનાયામણ ભાંિદય, ખોડીમાય ભાંિદય, 

અંફાજી ભાંિદય, યાધાકૃષ્ણનુાં ભ ાંિદય, લેયાઇભાતાનુાં ભ ાંિદય, ભસ્જીદ લગેયે ધાતભિક વાંસ્થાઓ છે. ખેતી ભાટે ૮ કરાક 

તલજી યુી ાડલા ભાાં આલે છે. લાશન વ્મલશાય ભાટે ફવ અને ખાનગી લાશનો નો ઉમોગ કયલાભા આલે 

છે. વાંદેળા વ્મલશાય ભાટે રોકો ટેરીપોન, વભાચાયત્રો, ટેરીપોન ભોફાઇર અને તાય-ટારનો ઉમોગ કયે છે. 

ગાભની જભીન  ગોયાડુ અને ભધ્મભકાી છે, આફોશલા ગયભ બેજલાી, સકુી અને ઠાંડી તેભજ લાદલાળુ 

શલાભાન જોલા ભે છે. મખુ્મ ાકો ઘાંઉ, ડાાંગય, તભાકુ, કે, જાભપી, કાવ, કઠોલગથ ના ાકો અને 

ળાકબાજીની ખેતી કયલાભાાં આલે છે. તવિંચાઇની વગલડો ભેશ્ર્લો કેનાર, લાત્રકનદી, વાફયભતીનદી તેભજ 

ટ્ફુલેર દ્વાયા તવિંચાઇ કયલાભાાં આલે છે. ગાભના રોકો ભોટે બાગે ખેતી અને શુારનનો વ્મલવામ કયે છે. 

તળલક્ષત રોકો નોકયી વાથે વાંકામેરા તેભજ કાયીગયો અને ટેકનીળીમનનો લગથ શોલાથી લેાય- ધાંધો ણ 

તલકવેરો જોલા ભે છે. 
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નમનૂા સદંગી-  

વાંળોધન અ્માવ ભાટે ૧૦% રેખે નમનૂા વાંદગી મદચ્છ તનદળથનની ધ્ધતતથી કયેર છે. તેભના ાવેથી 

અ્માવ ભાટે અનસુલૂચ દ્વાયા ભાિશતી એકત્ર કયેર છે. અંતતભ નમનુા વાંદગી ગ્રાભ પ્રભાણે તનચેના કોઠાભાાં 

દળાથલેર છે.  

જ્ઞાત્તત પ્રમાણે સમષ્ટિ અને ીધે નમનૂાની સ્સથત્તત દશાાિતો કોટઠકાઃ 

જ્ઞાત્તત 

 

સમષ્ટિ નમનુા સદંગી 

સામાન્ય ટેર, લાધેરા, કાતછમા, ઝારા, જાડેજા, ળાશ, બટ્ટ, ળૈમદ ૧૯૭ ૧૯ 

બક્ષીચં 

 

વોરાંકી, યફાયી, ઠાકોય, પ્રજાતત, બયલાડ, દેવાઇ, યાલર, 
ડોડીમા, ચૌશાણ, ચાલડા, બોઇ, ધોફી, યાભી, યાઠોડ, ભોચી, 
વ્શોયા, ભરેક,ઠાન. 

૩૦૯ ૩૧ 

અનસુચુચત 
જાત્તત 

યભાય, ભકલાણા, લણઝાયા ૪૯ ૫ 

અનસુચુચત 
િન-જાત્તત 

લવાલા ૯ ૧ 

કુ ૫૬૪ ૫૬ 

 

અભ્યાસના પ્રમખુ તારણોાઃ ત્તનટકિા-  

1. વાંળોધન અ્માવ તલસ્તાયના ભશિભ ઉિયદાતાઓ ખેતીના ધાંધા વાથે વાંકામેરા છે જમાયે ગૌણ 

વ્માલવામભાાં શુારન કયે છે અને તેભાાંથી વાયી આલક ભેલે છે જ્માયે થોડાક રોકો નોકયી કયે છે. 

વ્મસ્ક્ત સ્લતાંત્રતાથી ોતાનુાં જીલન જીલલા ભાટે ભોટા બાગના ઉિયદાતાઓ તલબક્ત કુુુંાંફભાાં યશ ેછે.   

2. ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં રોકોની ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં સ્થાતનક ઉત્ાદનનુાં પ્રભાણ ઘટત ુાં જામ છે. તેનાથી 

અથથવ્મલસ્થા ખોયલાઇ યશી છે.  

3. વાભાજજક, વાાંસ્કૃતતક, તેભજ આતથિક િયલતથનોના રીધે ગ્રાભીણ તલસ્તાયના રોકો ણ ળશયેી 

બૌતતકલાદી વ્મતા તયપ આકથલાના ળરૂ થમા છે. જેથી ઉબોગ વ્મલસ્થા ફદરાઇ યશી છે. 

4. સ્થાતનક લસ્તનુી વાંદગીના વાંદબે ઉિયદાતાઓ જણાલે છે કે ગાભભાાંથી ભતી લસ્તઓુ વાયી છે યત ુાં 

ભોંઘી અને ઘણીલાય ખયાફ ણ આલી જતી શોમ છે. છતાાંમ ગાભની મડૂી ગાભભાાં યશ ેતે ભાટે સ્થાતનક 

લસ્તઓુના લયાળને જરૂયી ભાને છે. ણ એના ભાટે જરૂયી છે કે ગાભભાાં વ્મલસ્સ્થત યીતે ગશૃ ઉદ્યોગોનુાં 
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તલકાવ થામ ાયાંિયક હુન્નયોને ટેકો ભે. શારભાાં ભોટા બાગના ઉિયદાતાઓ ગાભભાાંથી ભતી 

ચીજલસ્ત ુાંઓથી વાયો વાંતો ધયાલે છે. 

5. જે ામાની જરૂિયમાતો ઉિયદાતાઓ સ્થાતનક સ્તયે ગાભભાાંથી યૂી કયે છે અને તેની ાછડ જે ખચથ કયે 

છે તે  ભોજ ળોખની ચીજ-લસ્તઓુની તરુનાભાાં ઘણો ઓછો શોમ છે.  ભોજ ળોખની ચીજ-લસ્તઓુની 

ભોટા બાગે ફશાયથી જ ખયીદલાની શોમ છે. ઉભય, તળક્ષણ, આલક, વ્મલવામની રન્દ્ષ્ટએ આ તયાશભાાં 

તલતલધતા જોલા ભે છે. દા.ત. યલુાન લમના, વાયી આલક ધયાલતા તથા ઉચ્ચ તળક્ષણ પ્રાપ્ત તેભજ 

નોકિયમાત લગથના ઉિયદાતાઓના ફજેટભાાં ભોજ ળોખની ચીજ-લસ્તઓુની ખયીદી ભાટે લધ ુજોગલાઇ 

જોલા ભી છે. તેના રીધે ઓછી આલક ધયાલનાયા લગથભાાં ોતાની જરૂિયમાત વાંતનુ્દ્ષ્ટની સ્થાતનક 

વ્મલસ્થાથી અવાંતો જોલા ભે છે.   

6. ફશાયની ચીજ-લસ્ત ુાંઓ ખયીદલાભાાં લાશનવ્મલશાયનુાં બાડુ ખફુ જ ભોંઘુાં ડે છે અને ઘણીલાય 

ઉિયદાતાઓની આતથિક િયસ્સ્થતી વાયી ન શોલા છતાાં તેઓ ોતાના ફાકની ભાગ યુી કયલા ભાટે 

ફશાયની લસ્તઓુ ખયીદલી ડે છે. 

7. ફશાયની ચીજ-લસ્ત ુાંઓ ખયીદલા ાછનુાં મખુ્મ કાયણ નલા પેળન અને વાંદગીની ચીજ લસ્ત ુાં ભી 

યશલાનુાં છે. તેવુાં ભાને છે કે તેના થકી વાભાજજક દયજ્જો ઊંચો દેખામ છે. ણ વાંોતત તલકાવની 

રન્દ્ષ્ટએ જોઇએ તો કશી ળકામ છે કે ત્માાં  ગયીફી અને તલાંગય બેદ ણ તયી આલે છે. જ્ઞતતની રન્દ્ષ્ટએ 

જોઈએ તો વાભાજજક અવય ભોટે બાગે ફક્ષીાંચના રોકોને ઓછી આલકના રીધે ઊંચનીચનો બેદબાલ 

જોલા ભે છે.  

8. ભશિભ ઉિયદાતાઓ ભાને છે કે બૌતતક સખુ વગલડના વાધનો ન શોમ તો તેભનો ભોબો નીચો રાગે 

છે ણ ઉંભયલાા અનબુલી રોકોનુાં(૪૦ થી ૪૯ લથના) ભત શતો કે ફશાયની ચીજ લસ્ત ુાંઓ 

લાયલાથી વાાંસ્કૃતતક અવયની રન્દ્ષ્ટએ રોકોની ભાન ભમાથદાભાાં ઘટડો જોલા ભે છે. આણી મલૂ્મ 

આધાિયત  વાાંસ્કૃતતનો નાળ ણ થામ છે.  

9. ઓછી આલક ધયાલતા (રૂતમા-૫૦૦૦૦ થી ૧૨૫૦૦૦ની લાતિક) ઉિયદાતાઓ ણ ફદરાતા 

ઉબોગ પ્રલાશના રીધે ફશાયની ચીજ લસ્ત ુાંઓની ખયીદી કયે છે અને તેભને ઘણી લખત દેવ ુણ 

કયવુાં ડે છે. ઉભયની રન્દ્ષ્ટએ યલુાન લગથના ઉિયદાતા ોતાની જરૂયીમાતો વાંતોલા ભાટે ફશાયની 

ચીજ લસ્ત ુાંઓનો ઉમોગ કયલો જોઈએ તેવુાં ભાને છે જમાયે પ્રૌઢ લમના ઉિયદાતા કયકવય કયલાનુાં 

જણાલે છે.  

10.  યલુા લગથના ઉિયદાતાઓને ભોટે બાગે કાંઈક નલા ટે્રન્ડ મજુફ અરગ-અરગ ચીજલસ્તઓુ લાયલા 

ભાટે ટેલામેરા શોમ છે.  
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11.  ફદરાતા ઉબોક્તા વ્મલશાયભાાં ખયીદીના તનણથમો શલે લડીરોની જગ્મા યલુાનો કયતા થમા છે તેથી 

ામાની સ્થાતનક લસ્તઓુની જગ્મા ફશાયની ભોંઘી લસ્તઓુ રોકોના ફજેટભાાં વાભેર થઇ છે. 

12.  તલલધતાણૂથ લસ્તઓુ જો ના લાયે તો ૈવાદાય વભાજ તેભને વાયી નજયે જોતો નથી. 

13.  ખાલા-ીલાની લસ્ત ુજે ગાભભાાંથી આખી રઇને ઘયે તૈમાય કયલાભાાં આલતી શતી  તેની જગ્મા તૈમાય 

ૈકટ ફાંદ લસ્તઓુ રોકોના ઘયે આલી યશી છે તેની ગણુલિા વભમ ભમાથદા ણ ઘણીલખત પ્રશ્નાથથ 

ફની જામ છે અને વયખાભણીભાાં ૈવા લધાયે ચકુલલા ડે છે. 

14.  કાડ ફીજી ામાની જયીિયમાત છે રોકો સ્થાતનક દજી ાવે વીલડાલતા ઓછા થમા છે અન ેએની 

જગ્મા યેડીભેડ કાડ રેતો જામ છે જે ભોંઘા આલે તેભજ તેભનો ટકાઉણો ણ ઓછો શોમ છે. 

15.  રોકો જણાલે છે કે ફશાયની લસ્તઓુ ખયીદલા જઇએ તો જરૂિયમાત કયતા લધાયે લસ્તઓુ ખયીદી જામ 

છે જેની આતથિક સ્સ્થતત ઉય તલયીત અવય થામ છે અને સ્થાતનક સ્તયે ગાભડાનો તલકાવ અલયોધામ 

છે.    

16.  સ્થાતનક ઉત્ાદકોને લધ ુતક ભે તે ભાટે ભશિભ ઉિયદાતાઓ જણાલે છે કે લસ્તઓુ વ્માજફી બાલે 

રોકોને ોામ તેલી શોલી જોઈએ. અને તેની િકિંભત મજુફ ગણુલિા લાી શોલી જોઈએ. 

17.  શારભાાં રોકો ગાભની ફનેરી અથલા ગાભભાાં ભતી લસ્તઓુ ખયીદલાનો તનણથમ ના છૂટકે જ કયે છે 

કાયણ કે અશી ઉિયદાતા સ્થાતનક લસ્તનુા લયાળભાાં તેભને યુતો વાંતો ભે છે તેથી તેઓ યાણે 

ખયીદતા નથી ભોટા બાગના ઉિયદાતા સ્થાતનક લસ્તભુાાં યવ દાખલે છે. 
સજુાિો-  

1. કેટરાક રોકો લસ્તનુી લયાળની ફાફતભાાં રઘતુાગ્રાંથીથી ીડામ છે. ફશાયની લસ્ત ુજ વાયી શોમ 

ગાભની લસ્ત ુવાયી ન શોમ તેવ ુભાનતા છે. આલા રોકોની ગાભની લસ્ત ુ કે ગાભના ઉત્ાદનોથી 

થતા પામદા તલળે જણાલેર અને તેનો ઉમોગ કયે તે ભાટે પ્રોત્વાશન બમો લાતાલયણ ઉભુાં કયલો 

જોઇએ. 

2. રોકો ફશાયના ફજાયની લસ્તઓુને ોતે ઉબોગ કયે છે ત્માયે ગાભની લસ્તથુી થતા પામદા અન ે

ફશાયની લસ્તનુા ગેયપામદા કે પામદા લચ્ચેના તપાલત રોકોને વભજાલલા અને પ્રેયણા ભાટે 

ગાલણતતક કે પ્રામોલગક પ્રવતૃિનો ઉમોગ કયલો જોઇએ  

3. વમ્ોતત તલકાવની તલચાયવયણી મજુફ ગ્રાભીણ ફજાયો તલકતવત થામ તે ભાટે વભાજ, વયકાય અને 

સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓ દ્વાયા સ્લાથથયિશત તલલેકણૂથ પ્રમાવો શાથ ધયલા જોઇએ.  

4. વયકાયની તલતલધ માજનીઓના સવુ્મલસ્સ્થત અભર દ્વાયા ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં વાંમ્ોતત ઉબોગ 

વ્મલસ્થાની સ્થાનાના  પ્રમાવોને ગતત ભલી  જોઇએ. 
ઉસહંાર-  
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શરેાનો વભમ અને આજનો વભમ જોતા જ આણને ખફય ડે કે આ તો ખફુ જ ફદરામેરો વભમ રાગ ે

છે. ભતૂકા અને લતથભાન આ વભમને લસ્તનુા લયાળની રન્દ્ષ્ટએ જોલા જઇમે તો ખફૂ ભોટો પેય કે તપાલત 

શોમ તેવુાં રાગે છે. શરેાના વભમભાાં રોકો ોતાના ઘયલયાળ કે સ્લલયાળની લસ્તઓુ ભાટે ોતાના 

ગાભનો જ આધાય યાખતા શતા ોતે ોતાના ગાભના રોકો લેાયી ાવેથી જ ોતાની જરૂયીમાત કે 

ઉબોગને વાંતોતા શતા. આથલાના કાયણે ગાભના રોકો તથા લેાયીઓ લચ્ચેના વાંફાંધોભાાં તણાલ આલેરા 

જોલા ભે છે રોકો ફશાયથી ઉબોગની ચીજલસ્તઓુ રાલતા શોલાથી ગાભનાાં લેાયીઓ જે યાંયાગત 

વ્મલવામ વાથે જોડામેરા શતા તેઓના વ્મલવામો ડી બાગ્મા અને ગયીફી તયપ લળ્મા છે. આભ થલા 

ાછના કયણો અરગ અરગ છે તેભાાં જોઈએ તો આજની તળક્ષણ પ્રથા અને પ્રવતૃતએ ણ તેટરી જ 

જલાફદાય છે. યાંત ુઆજ નો વભમ લફરકુર તલરુધ્ધ છે. ુુંકભાાં કશીએ તો એક મા ફીજી યીતે ણ રોકો 

ોતાની જરૂયીમાતને ગાાંધી મલૂ્મો કિશમે કે ગાાંધીનાાં તવધ્ધાાંતો પ્રભાણે ોતાના ગાભભાાંથી જ વાંતોાતા. આ 

ઉયથી કશી ળકામ કે શરેાના વભમભાાં ખયા અથથભાાં રોકો ગાાંધીજીના ભાગે ચાલ્મા શતા. ખેતીની લાત કયીએ 

તો રોકો ખેતી એટરે ધાંધો નશી ણ ધભથ વભજતા શતા અને તેને ોતાની આજીતલકા ભાનીને તેનો ખફુ જ 

આદળથ પ્રભાણેની ખેતી કયતા શતા તેઓ ભાનતા કે ખેતી એ વજીલ છે અને તેઓ આભ ભાનીને ોતે 

યવામણોનો ઉમોગ ન કયતા અને ોતે વજીલ ખેતી અનાલતા અને આ વજીલ ઉત્ાદનના કાયણે તેઓનુાં 

ોતાનુાં સ્લાસ્્મ ણ વાચલાત ુાં શત ુાં. ઉબોગ વ્મલસ્થાભાાં ણ વાદુ જીલન ઉચ્ચ તલચાયના આદળથને આચયી 

સ્લદેળી ધભથ તલબાલતા શતા જેભાાં એક-ફીજીને અસ્સ્તત્લ ટકી ળકતો શતો. આજના લૈશ્વીકયણના દૌય અને 

બૌતતકતાલાદી અંધી દૌડભાાં રોકો ોતા િશત-અિશત તલે તલલેક ભરૂીન ેએલી જીલનળૈરી અનાલતા થમા છે 

જેના થકી તેભનો ોતાનો ફજેટ લધે છે, આયોગ્મ ફગડે છે અને ગાભની મડૂી ગાભભાાં પયતી ફાંધ થામ છે 

તેભજ ગાભની ખયી ઉત્ાદકતા અલયોધામ છે, ગાભના હુન્નય, ઉદ્યોગ ધાંધા નાળ ાભી યશા છે અને તે રોકો 

ગાભ છોડી રામન (ભાઇગ્રેળન) કયલા તલલળ થામ છે. લતથભાન ફદરાતી ઉબોગ વ્મલસ્થાના રીધે મડૂીનો 

કેન્રીકયણ થામ છે, ઉત્ાદનળસ્ક્ત અમકુ જ શાથોભાાં જતી યશ ે છે અને રોક વર્જનાત્ભકતા નાળ ાભે છે. 

વાંોતત તલકાવ ભાટે આ પ્રલાશ ઉય અંકુળ યાખવુાં ખફૂજ જરૂયી છે. 
 

 

સદંભા- 
1. ભોશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી (1904) - “ િશન્દ સ્લયાજ ” - નલજીલન પ્રકાળન અભદાલાદ 

૨. ભોશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી (1930) - “ ભાંગર પ્રબાત ”  - નલજીલન પ્રકાળન અભદાલાદ 

3. ભોશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી  - “ગ્રાભ સ્લયાજ”,  વાંકરન –શિયપ્રવાદ વ્માવ (1963) નલજીલન પ્રકાળન અભદાલાદ. 
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ડૉ. ોકેશ જૈન, સહ-પ્રાધ્યાક, અને પ્રતીક કાત્તિયા- સશંોધક,   

ગ્રાભ વ્મલસ્થાન અધ્મમન કેન્ર,  

ગજૂયાત તલદ્યાીઠ, ગ્રાભીણ િયવય- યાાંધેજા-382620  
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